
Czy  wiesz  na  pewno …
że będziesz  przebywać  w  niebie  razem  z  Bogiem?

Gdyby Pan Bóg zapytał Cię dlaczego miałbym pozwolić Ci wejść
do nieba,
co  odpowiesz?

Jeśli nie masz pewności – bo są różne odpowiedzi ale jedna prawidłowa,
cytaty z Pisma Świętego poniżej zawierają odpowiedź i najlepszą wiadomość
jaką możesz kiedykolwiek usłyszeć. Kilka minut jakie zajmie Ci przeczytanie
poniższej treści może być najlepszym czasem w Twoim życiu!

Ew. św. Jana 3:1-10
1. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
2. Ten przyszedł do Niego (Jezusa) nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga
przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty
czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim.
3. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś
nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
4. Nikodem powiedział do Niego: Jak może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż
może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
5. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z
wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
6. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
7. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
8. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i
dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

9. W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: Jak to się może stać?
10. Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?

Ew. św. Marka 16:15-16
15. I rzekł do nich (Chrystus): Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!
16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.

List św. Jakuba 2:19
19. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

O  JAKĄ  WIARĘ  CHODZI?  ZŁE  DUCHY  WIERZĄ  ŻE  JEST  CHRYSTUS  i  WIEDZĄ  O  CHRYSTUSIE

WIĘCEJ  NIŻ  KAŻDY  CZŁOWIEK,  A  NIE  MA  PRZYŻECZEŃ  ABY  ZŁE  DUCHY  MOGŁY  ZNLEŹĆ  SIĘ

W  NIEBIE  Z   CHRYSTUSEM.

Ew. św. Marka 1:23-24
23. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on
wołać:
24. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży.

O  co  tu  naprawdę  chodzi?
Jeśli  umrzesz  dzisiaj  i  staniesz  przed  Bbogiem  a  on  zapyta  cię  dlaczego  mam
pozwolić  ci  wejść  do  mojego  nieba,  co  odpowiesz?

Czy  wiesz  że  można  wiedzieć -  wiedzieć  na  pewno,  już  teraz  wiedzieć  czy  masz
życie  wieczne  z  Chrystusem?

1 List  św. Jana 5:13
13. O tym napisałem do was, …, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.



W  otaczającym  nas  świecie  istnieją  prawa  fizyczne  i  prawa  duchowe.  Stwórca
wszystko  ułożył  według  swoich  praw  i  nic  nie  jest  przypadkowe  albo  nie
przewidziane. Poniżej  cztery  prawa  mówiące  o  życiu  wiecznym  z  Panem  Bogiem.

(1)     BÓG  JEST  MIŁOŚCIĄ.  PAN  BÓG  KOCHA  CIEBIE,

1 L. św. Jana 4:8
 … Bóg jest miłością.

Ew. Jana 3:16
16. Tak bowiem Bóg pokochał świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
                                                                    wpisz  (…)  poniżej swoje imię i przeczytaj
jeszcze raz.

16. Tak bowiem Bóg pokochał ( …………………) że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby (…………….……) gdy w Niego uwierzy, nie zginął(a), ale miał(a) życie wieczne.

GDYBYŚ  BYŁ(A)  JEDYNĄ  OSOBĄ  ŻYJĄCĄ  NA  ZIEMI  CZY  CHRYSTUS  PRZYSZEDŁBY  ABY
UMRZEĆ  ZA  CIEBIE?

W Ew. św. Łukasza 15:4  Chrystus mówi:
4. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?

1 Jana 4:10
10. W tym przejawia się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On sam nas
pokochał …

Ew. Jana 10:10
Chrystus mówi:  Ja przyszedłem po to, aby owce (ludzie) miały życie i miały je w
obfitości.  (chodzi o życie mające pełną wartość, teraz i w wieczności)

Dlaczego  jednak  większość  ludzi  nie  ma  życia  obfitego  i  nie  wie  gdzie  zmierza  teraz
i  gdzie  pójdzie  po  śmierci?

(2)   CZŁOWIEK  JEST  GRZESZNY,  ODŁĄCZONY  OD  STWÓRCY

List do Rzymian 3:23
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,

Izajasza 59:2
2. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy
zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.

Izajasza 64:5
5. My wszyscy byliśmy (i jesteśmy) grzeszni, a wszystkie nasze dobre uczynki (przed
Bogiem)  to jak skrwawiona (śmierdząca) szmata.

Ks. Wyjścia. 34:7 (Bóg mówi)
… nie pozostawię w żadnym wypadku winy bez kary, …  KAŻDY  GRZECH  MUSI  BYĆ

UKARANY!!!

Nie  możesz  zrozumieć  dlaczego  Pan  Bóg  nie  może  pozwolić  na  jeden  mały  grzech,
bez  zniszczenia  go?   Jeśli  masz  piękny  ogródek,  lub  piękny  trawnik,  pozwól  aby
tam  rósł  tylko  jeden  mały  chwast.  Pozwól  i  poczekaj.  Wtedy  zrozumiesz  to  co  mówi
pan  Bóg  o  grzechu.



Ks. Ezechiela 18:4
… każdy  kto  grzeszy umrze….  (zginie)

Śmierć  pierwsza (fizyczna) - oddzielenie  duszy  od  ciała.  śmierć  druga (duchowa)  -
oddzielenie  duszy  od  Pana  Boga  na  wieczność.

Ks. Objawienia 20:14-15  (Chrystus mówi:)
14. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to
druga śmierć.
15. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, (księga Chrystusa) został
wrzucony do jeziora ognia.

2 Tesalon. 1:9
9. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [oddaleni] od oblicza Pańskiego i od potężnego
majestatu Jego

Czy  wiesz  że  przez  wypełnianie  10-ciu  Przykazań  nie  będzie  zbawiony  ani  jeden
człowiek?
List do Galacjan 2:16
… ponieważ  przez wypełnianie Prawa (10-ciu przykazań) za pomocą (dobrych)
uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia (zbawienia).

List do Rzymian 3:19-20
19. A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, (10 przykazań) mówi do tych, którzy
podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym
wobec Boga,
20. ponieważ z uczynków Prawa (wypełniania 10-ciu przykazań) żaden człowiek nie
może dostąpić usprawiedliwienia (zbawienia) w Jego oczach. Przez Prawo (przykazania)
bowiem jest tylko większa znajomość grzechu.

Czy  był  kiedykolwiek  człowiek,  który  wypełnił  10  Przykazań?

List do Rzymian 3:10-12
10. …jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
11. nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga.
12. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, nie
ma ani jednego (człowieka).

List do Rzymian 3:23
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,

List Jakuba 2:10
10. Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, (10 przykazań) a przestąpiłby jedno tylko
przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

Abyś  zasłużył(a)  sobie  na  niebo  przez  wypełnianie  przykazań,  czy  wiesz  jak  dobry(a)
musiałbyś  być?   Bo  Chrystus  mówi:

Ew. Mat 5:48
48. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.     MUSIAŁBYŚ
BYĆ  DOSKONAŁY.

Po  co   więc  przykazania?

Rzymian 7:7
7. Cóż więc powiemy? Czy Prawo Boże jest grzechem? żadną miarą! Ale jedynie przez
Prawo (10 przykazań) zdobyłem znajomość grzechu (poznałem co to jest grzech). Nie
wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo (10 przykazań) nie mówiło: -
Nie pożądaj.



List do Galacjan 3:23-24
23. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa (10-ciu przykazań) i
trzymani w zamknięciu (niewoli) aż do objawienia się wiary.
24. Tym sposobem Prawo (10 przykazań) stało się dla nas wychowawcą,
(przewodnikiem) który miał prowadzić nas do Chrystusa, …    Pan  Bóg  nie  dał
przykazania aby  usunąć  twój  grzech,  ale  aby  pokazać  ci  twój  grzech.    Po więcej
szczegółów – „Po co 10 Przykazań,” zobacz w zakładce – Dzisiaj Pytanie, dzisiaj
odpowiedź, tu na stronie wiaraiwolnosc.pl

BÓG  JEST  MIŁOŚCIĄ.  PAN  BÓG  KOCHA  CIEBIE,  ALE  NIENAWIDZI  TWÓJ  GRZECH.

MAMY  PROBLEM,  MAMY  ŚMIERTELNY  PROBLEM.

Dlatego  powstało  tak  dużo  religii.  Każda  religia,  bez  wyjątku,  każda  to  ludzki
wysiłek  i  ludzkie  pomysły,  jak  dostać  się  do  Boga,  lub  jak  dostać  się  do  nieba?

Pan  Bóg  nie  czekał  na  ludzkie  religijne  pomysły  ale  jeszcze   przed  stworzeniem
świata  sam  przygotował  plan,  prosty  plan  drugiej  szansy  dla  każdego  człowieka.  W
jaki  sposób?

(3)  PRZEZ  CZŁOWIEKA  (Adama) WSZEDŁ  GRZECH,  PRZEZ  „CZŁOWIEKA”  (Jezusa) TEŻ
PRZYCHODZI            RATUNEK.  PAN  BÓG  DAJE  CI  DRUGĄ  SZANSĘ…

Izajasz 53:6
6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego
(Jezusa) dotknął karą za winę nas wszystkich.

Izajasz 53:4-5
4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my myśleliśmy, że
jest zraniony - przez Boga zbity i umęczony.
5. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla
naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
                                                                         wpisz  (…)  poniżej  swoje imię i przeczytaj
jeszcze raz.

5. Lecz On zraniony jest za występki (………………) starty za winy (……………….)
Ukarany został dla (………………) zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Często  słyszymy:  to  Żydzi  ukrzyżowali  Chrystusa,  to Rzymianie  ukrzyżowali
Chrystusa.    Kto  naprawdę  ukrzyżował  Chrystusa?
Tutaj  potrzebne  jest  zobaczenie  samego  siebie.   Kim  naprawdę  jestem?
(tak jak w piosence)

To  nie  gwoździe  Cię  przybiły, lecz  mój  grzech,
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech,
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech,
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie…

List do Rzymian 5:17-19
17. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego (Adama) śmierć zakrólowała z powodu
jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości,
królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.
18. A zatem, jak przestępstwo jednego (Adama) sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego (Chrystusa)  sprowadza na wszystkich ludzi
usprawiedliwienie dające życie.
19. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka (Adama) wszyscy stali się
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego (Chrystusa) wszyscy staną się
sprawiedliwymi. (usprawiedliwionymi)



Jeśli  masz dziecko  i  najlepszy  plan  dla dobra  swojego  dziecka,  ale  twoje  dziecko
jest  nieposłuszne  i  nie  ufa  ci,  czy  zrealizujesz  twój  dobry  plan  dla  przyszłości
twojego  dziecka?  Pan  Bóg  ma  dobry  plan  dla  ciebie,  ale  czy  go  zrealizuje?

List do Rzymian 3:23-24
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
24. a otrzymują  usprawiedliwienie (z grzechów) darmo, z Jego łaski, przez odkupienie
które jest w Chrystusie Jezusie.

Rzym. 6:23
23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, (wieczne odłączenie od Stwórcy) lecz darem
łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Ew. Jana 14:6
6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Potrzebujesz   człowieka  pośrednika, w  sprawach  między  tobą  a  Bogiem?   W  Starym
Testamencie  pośrednikiem  między  Bogiem  a  człowiekiem  byli  prorocy a  między
człowiekiem  i  Bogiem  byli  kapłani.   Teraz   Pan  Bóg  dał  ci   jednego,  jedynego
człowieka  pośrednika.  Jest  on  wyłącznym  kapłanem  pośrednikiem  w  jakiejkolwiek
sprawie,  również  w  sprawie  twojego  grzechu.   Przeczytaj  cały  7-my  rozdział  listu  do
Hebrajczyków.

1 Tymoteusz 2:5
5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek,
Chrystus Jezus,

Nie  masz  dostępu  do  Pana  Boga  ani  do  Ducha  Świętego,  nawet  w  modlitwie  -  bez
Chrystusa.  Zauważ,  apostołowie  zawsze   modlą  się  do  Pana  Boga  tylko  za
pośrednictwem  (w  imieniu)  Jezusa  Chrystusa.

List do Hebrajcz 7:22-26
22. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
23. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,
24. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
25. Dlatego i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do
Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
26. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego,
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,

Pamiętajmy  że  na  sądzie  ostatecznym  nie  będzie  nagród,  każdy  kto  tam  stanie
otrzyma  wyrok  skazujący.   Czy  wszyscy  pójdą  na  sąd  ostateczny?

Ew. Jana 5:24   Chrystus mówi:
24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który
Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci (już) przeszedł do życia.

2 Tymoteusza 1:9
9. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie z powodu naszych (dobrych)
uczynków, lecz według  własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w
Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

Ludzie  dzielą  grzechy  na  wczorajsze – przeszłe,  dzisiejsze – teraźniejsze  i  jutrzejsze –
przyszłe.
Gdy  Chrystus  umierał  na  krzyżu,  czy  widział  wszystkie  twoje  grzechy?   Widział  je
jako  przeszłe,  teraźniejsze  czy  przyszłe?      I  już  wtedy  za  nie  umarł?
Nie  czekał  aż  się  poprawisz  i  staniesz  lepszym?



List do Rzymian 5:8
8. Bóg jednak okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Dlaczego  Pan  Bóg  oferuje  darowanie  wszystkich  grzechów  i  życie  wieczne  z  Nim
darmo,  w   prezencie,  czy dlatego  że  to  takie  tanie -  że  to  nic  nie  kosztowało?

1 L. Piotra 2:24
24. On sam, w swoim ciele poniósł nasze (moje) grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście
uzdrowieni.

(4)  WSPANIAŁA  WIADOMOŚĆ,  NAJLEPSZA  WIADOMOŚĆ  POD  SŁOŃCEM.  Ale  jak
        to  wielkie  zbawienie  otrzymać?   Gdy  jest  to  z  łaski,  darmo  -  jak  ten  prezent
        otrzymać?

Ew.Jana 1:10-13
10. Na świecie był i świat przez Niego (Chrystusa) powstał, lecz świat Go nie poznał.
11. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli.
12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, (przez wiarę przyjęli) dał prawo stać się dziećmi.
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego,
13. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z
Boga..

Czy  teraz  rozumiesz  co  znaczy  narodzić  się  na  nowo?   Bo  wcześniej  czytaliśmy:

Ew. Jana 3:6
6. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem..

 Wszyscy  ludzie  są  stworzeniem  Bożym.   A  którzy  ludzie  stają  się  dziećmi  Bożymi?
 Przeczytaj  jeszcze  raz  powyższy  cytat,  - Ew.Jana 1:10-13

Efezjan 2:8-9
8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę  (zaufanie) . A to pochodzi nie od was,
lecz jest darem Boga:
9. nie z (powodu dobrych) uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Zbawienie  znaczy  wybawienie  od  jeziora  ognia  do   którego  zmierzają  wszyscy  nie
zbawieni.  Pismo  Święte   mówi  o  zbawieniu  i  o  usprawiedliwieniu.

1 Koryntian 6:9-11
9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?

Według  Pisma  Świętego  człowiek  nazywa  się  sprawiedliwy  przed  Bogiem,  gdy  jest
usprawiedliwiony…
List do Galacjan 2:16
16. A jednak (jesteśmy) przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez
wypełnianie Prawa (10-ciu przykazań) za pomocą (dobrych) uczynków, lecz jedynie
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by
osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za
pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie
osiągnie usprawiedliwienia.

Uczeń  usprawiedliwiony,  gdy  zaniedbał  i  nie  był  w  szkole…  czy  uczeń  może  sam
siebie  usprawiedliwić?   Podobnie  jest  przed  Panem  Bogiem.



List do Rzym.  3:26
… On (Pan Bóg) sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w
Jezusa.

List do Rzym. 4:5
5. Gdy jednak ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia
bezbożnego, wiarę jego uznaje mu się za sprawiedliwość,

List do Efezjan 1:11-13
11. W (planie Bożym) w którym  też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam
przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje
wszystko według zamysłu woli swojej,
12. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi
nadzieję mieliśmy w Chrystusie.
13. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i
uwierzyliście (zaufaliście) w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem
Świętym,.

List do Rzymian 5:1
1. Otrzymując więc usprawiedliwienie przez wiarę (zaufanie) , zachowajmy pokój z
Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Większość  ludzi,  gdy  zapytanych,  nie  wiedzą  czy  mają  życie  wieczne  z  Chrystusem.
Czy  można  to  wiedzieć?

1 L. Jana 5:13
13. O tym napisałem do was, którzy wierzycie (ufacie) w imię Syna Bożego, abyście
wiedzieli, że macie życie wieczne.

Gdy  czytasz  listy  apostołów  do kościołów -  zauważ,  wszyscy  którzy  należeli  do
kościołów  założonych  przez  apostołów  byli  ludźmi  zbawionymi  i  wszyscy  oni
wiedzieli  o  tym  że  są  zbawieni  i  usprawiedliwieni.  Czy  w   kościele  gdzie  jesteś  w
niedzielę  są  ludzie  zbawieni?   Czy  wiedzą  o  tym?  Jeśli  nie  wiedzą  czy  są
zbawieni,  to  powód  aby  powidzieć  że  nie  są  zbawieni.  Bo  ludzie  zbawieni  wiedzą
że  są  zbawieni.

Dzieje Apost. 16:31
31. Uwierz (ufaj) w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu (Paweł i Sylas) - a zbawisz siebie i
swój dom.

Czy  człowiek  otrzymuje  zbawienie – usprawiedliwienie  ze  wszystkich  grzechów  przez
to  że  bardzo,  bardzo   prosi  o  zbawienie,  czy  otrzymuje   to  przez  wiarę,  (zaufanie
Chrystusowi) ?

Zbawienie  z  łaski,  darmo?   To  znaczy  zbawienie  mogę  otrzymać  tak  tanio –  nic  nie
kosztuje?   …darmo, nic  nie  kosztuje…  Takie  myślenie  to  wielki  błąd.

Myślenie  prawidłowe:   Mój  grzech  jest  tak  wielki, że  Pan i  Bóg  w  osobie  swojego
syna,  On  Sam  musiał  cierpieć aby mój  grzech usunąć raz  i  na  zawsze – zmyć  bez
reszty i w całości. Zbawienie  mogę  otrzymać darmo bo On  Sam   za  to zapłacił  wielką
cenę.

1 L. Piotra 2:24
24. On sam, w swoim ciele poniósł nasze (moje) grzechy na drzewo, …

Tylko  wtedy  zobaczysz  jak  wielkie  jest  zbawienie,  (wybawienie)  gdy  zobaczysz  jak
wielki  jest  twój  grzech.  Wybawienie  nie  istnieje  samo  w  sobie.  Wybawienie   jest
zawsze  od  czegoś!   Człowiek  nie  doświadcza  zbawienia  gdy  nie  zobaczy  swojego
grzechu.  Jak  może  Chrystus  wybawić  cię  od  piekła  jeżeli  nie  wierzysz  że  w  tym
stanie   w  jakim  jesteś  teraz,  właśnie   tam  idziesz?



Czy  człowiek  będąc  na  wodzie  będzie  szukał  ratunku,  gdy  nie  widzi  że  tonie?
Popatrz  na  siebie!   gdy  przestraszysz  się  sam(a)  siebie,  gdy  zobaczysz  strach  w
swoich  oczach,  wtedy  jest dla  ciebie  nadzieja,  nadzieja  na  ratunek.
W  momencie  gdy  zobaczysz  jak  wielki  jest  twój  grzech,  w  tej  samej  chwili
zobaczysz  jak  wielkim  Zbawicielem  jest  Jezus  chrystus.  Inaczej  nigdy  nie
docenisz  co  dla  ciebie  uczynił  Chrystus.

Ew. Mat. 9:13  Chrystus  mówi:
 Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.   Nie  tych,  którzy
mają  się  za  dobrych,  czy sprawiedliwych, ale  tych  którzy  są  świadomi  o  swoim
wielkim  grzechu.  Tak  jak  cztaliśmy  wcześniej:
…jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,  (List do Rzymian 3:10-12)

Ludzie,  którzy  uważają  siebie  za  dobrych,  gdy  porównują  się  do  gorszych,  mają
tutaj  poważny  problem.  Oni  wierzą  w  swoje  zasługi  i  „nie  potrzebują”  Chrystusa
Zbawiciela…
Chrystus  nie  przyszedł  ratować  (wybawić)  tych   co  sobie  nieźle  radzą,  Chrystus
przyszedł  do  bezradnych.

Jest  pożar  w  budynku.  w  jednym  z  mieszkań  ty  jesteś.  Na  zewnątrz  stoi   strażak
i  on  mówi  do  ciebie  że  jest  ratownikiem.  Ty  odpowiadasz  że  wiesz  że  on  jest
ratownikiem.  On  mówi  że  on  jest  najlepszym  ratownikiem.  Ty  mówisz  że
zgadzasz  się  z  tym  że  on  jest  najlepszym  ratownikiem.  On  mówi  że  dużo  ludzi
uratował  w  przeszłości,  ty  mówisz  że  zgadzasz  się  z  tym  że  on  ratuje  ludzi
codziennie.  Budynek  nadal  pali  się  i  ty  giniesz  w  pożarze,  dlaczego?
Twój  sąsiad  w  mieszkaniu  obok  wezwał,  zawołał  i  został  uratowany.  Dlaczego  on
a  nie  ty?

Wiedza  o  tym  kim  Chrystus  jest  nie  wystarczy.

Pamiętasz  dwóch  przestępców  na  krzyżu  obok  Chrystusa?  Obydwaj  byli  w  takiej
samej  sytuacji.  Jeden  poszedł  do  raju,  drugi  na  wieczne  potępienie.   Dlaczego?
Nie  możesz  być  wybawiony,  jeśli  nie  widzisz  zagrożenia.   Zauważ,  że  Chrystus
więcej  mówi  o  piekle  niż  o  niebie.  Musi  być  powód  tego. Pragnie ratować ludzi.
Jeśli  nie  przeraził  cię  twój  grzech,  jeśli  nie  widzisz  piekła,  jeśli  nie  widzisz
wiecznego  potępienia,  nie  możesz  być  wybawiony(a),  - zbawiony(a).   Jak  może
Chrystus  wybawić  cię,  jeśli  nie  czujesz  się  zagrożony(a)?

Pan  Bóg  umieścił  cię  na  ziemi  w  takich  warunkach  byś  znalazł(a)  powód  aby
wołać  do  Niego  o  pomoc,  o   ratunek,  o  wybawienie.  Czy  znajdujesz  powód?   Czy
raczej  powiesz,  bez  łaski,  sam(a)  sobie  poradzę.  W  bardzo  złej  sytuacji  są  ludzie
którzy  wierzą  w  swoją  dobroć,  albo  w  swoją  religię,  wierzą  że  ich  religia  ich
zbawi,  (wykupi).

Psalm 49:8-9
8. Nikt więc siebie samego nie może wykupić ani nie uiści Bogu ceny swego wykupu
9. - jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy -

Potrzebna  jest  decyzja…

L. do Hebrajcz. 2:3
3. jakże my unikniemy /kary/, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? …

List  do Galacjan 2:21
21. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli więc usprawiedliwienie (z
grzechów) dokonuje się przez Prawo, (wypełnianie 10-ciu przykazań) to Chrystus umarł
na darmo. (niepotrzebnie)

Nie  jesteś  odpowiedzialny(a)  za  to  że  urodziłeś  się  grzesznikiem,  ale  jesteś
odpowiedzialny(a)   za  to  czy  umrzesz  jako  grzesznik.
„Chrystus  kocha  cię  takim,  taką  jak  jesteś.  Ale  kocha  cię  tak  bardzo,  że  nie  chce
abyś  pozostał(a)  tak  jak  jesteś.”

POTRZEBNA  JEST  DECYZJA…  CO  MAM  UCZYNIĆ  Z  TAK  WIELKIM  ZBAWIENIEM?



Nadal  czasem  ktoś  pyta:  co  to jest  zbawienie?
Zbawienie  znaczy  to  samo  co   wybawienie.  Wybawienie  od  grzechu,  od  drugiej
śmierci,  od  piekielnych  tortur,  od  wiecznego  odłączenia od Boga.  Od  Adamowego
nieposłuszeństwa,  które  nadal  spoczywa  na  każdym  nie  zbawionym  człowieku. Bo
każdy rodzi się nieposłuszny.

Czy  Pan  Bóg  wysyła  ludzi  do  piekła?  Nie.  Wszyscy  ludzie  kroczą  szeroką  drogą
Adamowego  nieposłuszeństwa  do  piekła,  a  Pan  Bóg  wybawia  (teraz wybawia)
pojedynczo  z  piekła  tych  którzy  zaufają  Chrystusowi.

List  do Galacjan 3:13
13. Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - gdy stał się za nas przekleństwem,

Jeśli  szczerze  wierzysz  i  doceniasz  co  Chrystus  uczynił  dla  ciebie  i  za  ciebie,  wpisz
tu  (…)  swoje  imię  i  przeczytaj  jeszcze  raz.

13. Z tego przekleństwa (przepisów) Prawa Chrystus (…….……….)  wykupił - gdy stał
się za (…….……..…) przekleństwem,

Czy  Boży  plan  zbawienia  człowieka  nie  jest  prosty?   Jest  tak  prosty  że  5-cioletnie
dziecko  może  go  zrozumieć  i  przyjąć.  To  ludzie  w  swoich  religijnych  pomysłach,
rytuałach  i  obrzędach,  ten  prosty  plan  boży  zaciemnili  i  skomplikowali.
Zawarte  są  w  nim  trzy  elementy:  generacja- degeneracja- regeneracja.

Generacja  ludzka - doskonale stworzony człowiek.  DEGENERACJA - konsekwencja
nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga.   REGENERACJA - j e d yn e  m oż l i w e
pojednanie człowieka z Bogiem – przez   posłuszeństwo  w  Chrys tusie .

Nie musisz żebrać przed Bogiem o zbawienie. Zbawienie jest darmo, bo Jezus za to zapłacił.
Trzeba w to uwierzyć sercem - wewnętrznym przekonaniem i wyznawać to ustami przed ludźmi.
Czytaj i rozmyślaj nad wierszem poniżej.

---------------                ----------------                   ----------------                    -----------------

List do Rzymian 10:9-11
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest (twoim) Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara (zaufanie) prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie
jej ustami - do zbawienia.
11. Ponieważ mówi Pismo: żaden, kto wierzy (ufa) w Niego, nie będzie zawstydzony.

Ks. Objaw. 3:20
20. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, (swojego
serca) wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną …

POTRZEBNA  JEST  DECYZJA…

Jeśli  w swoim sercu  (głęboko w swoim wnętrzu) ufasz że to  co  Chrystus wykonał  dla  Ciebie i
za Ciebie jest wystarczające aby być z Nim  w  wieczności, powiedz to, wypowiedz to ustami…

Panie Jezu,  jestem grzesznikiem i wiem że nic nie uwolni  mnie z  tej  grzesznej natury.
Pismo Święte mówi że każdy grzech będzie ukarany. Wiem że mój  grzech prowadzi  mnie
na potępienie. W swojej dobroci i miłości, Boże wysłałeś swojego najbardziej
ukochanego Syna aby mnie ratować od wiecznego potępienia. Dziękuję Ci Panie Boże że
Chrystus został  ukarany za moje grzechy abym ja nie musiał(a) być ukarany(a) za nie.
Ponieważ Chrystus zapłacił za mnie tak wielką cenę, przyjmuję Twoje usprawiedliwienie
ze wszystkich moich grzechów, jako dar, jako prezent i dziękuję Ci za Twoją niezgłębioną
mądrość i dobroć. Pragnę aby Chrystus od dzisiaj stał się moim jedynym Panem, Królem
i moim Zbawicielem i zamieszkał w moim życiu przez wiarę. Wierzę i ufam że On to
uczyni, według Twojego Słowa. Prowadź mnie Panie Jezu  i uczyń  mnie takim, (taką) aby
moje życie podobało się Panu Bogu. Pragnę żyć dla Ciebie i z Tobą teraz i w wieczności.
Amen, (niech tak się stanie)



Jeśli  ta,  lub  podobna  twoja  modlitwa  była  szczera,  od  dzisiaj  jesteś  dzieckiem
Bożym?  Według  słów  Ewangelii  Jezusa  Chrystusa  i  apostołów. Dotychczas byłeś,
byłaś stworzeniem Bożym, od dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym. Nie potrzebujesz aby
modlitwę tę powtarzać przez resztę swojego życia.
Raczej powtarzać słowa wiary – mam zbawienie, mam życie wieczne z Bogiem, należy to
do mnie, jest to moje, dziękuję Jezusowi za to co uczynił dla mnie i za mnie!

Odrzucam  zapłatę Jezusa Chrystusa i ufam w swoje zasługi,  moja  rodzina
zapłaci  i  wykupi  mnie…

L. do Hebrajcz. 2:3
3. jakże my unikniemy /kary/, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?…

2 L. Tesalonicz. 1:7-9
7. … gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi
8. w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są
posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.
9. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego
majestatu Jego

Ks. Powt. Prawa 30:19  (Pan  Bóg  mówi)
19. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, ty i twoje
potomstwo,

Jeśli  zaufałeś(aś)  teraz  i  na  zawsze  tylko  Chrystusowi,  wszystkie  zapisane
przyrzeczenia   i  obietnice  Boże -  a  jest  ich  setki,  należą  od  dzisiaj  do  ciebie.
Tylko  parę  wybranych  poniżej.

Ew. Łukasza 15:8-10
8. … jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie.
9. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo
znalazłam drachmę, którą zgubiłam.
10. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika,
który się nawraca.

Rzymian 8:1
1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.

Ks. Izaj 61:10
10. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie
przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca,
który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

Efezjan 1:13
13. W Nim (Chrystusie) i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia
waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem
Świętym,

1 Jan 2:28
28. Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,. abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w
dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

1 Koryntian 6:9-11
9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się!
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni
współżyjący z sobą,
10. ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą
królestwa Bożego.
11. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni. i usprawiedliwieni
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.



Ew. Jana 14:1-3
1. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie  (ufajcie w
moje słowa).
2. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę
przecież przygotować wam miejsce.
3. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i
wy byli tam, gdzie Ja jestem.

List Jakuba 1:6-8
5. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie
wymawiając; a na pewno ją otrzyma.
6. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do
fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam.
7. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana,

List do Efezjan 1:1-12
1. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych,. którzy są w Efezie, i do wiernych
w Chrystusie Jezusie:
2. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!
3. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas
wszelkim
    błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie.
4. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci. i nieskalani przed
Jego obliczem.
5. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według
postanowienia swej woli,
6. ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Chrystusie Umiłowanym.
7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego
łaski.
8. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
9  . przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem
w Nim powziął
10. dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to,
co w niebie, i to, co na ziemi.
11. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który
dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli
12.  po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli
w Chrystusie.

L. do Kolosan 2:8-14
8.  Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem,
opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
9.  W Nim (Chrystusie) bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała,
10. bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
11. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie,
polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała grzesznego,
12. jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez
wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
13. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego /grzesznego/ ciała, razem z
Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,
14. skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem,
usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Ew. Jana 15:4-7
4. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie
będziecie.
5. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
6. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i
wrzuca do ognia, i płonie.
7. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to
wam się spełni.

2 Koryntian 1:19-20
19. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i
nie, lecz dokonało się w Nim tak.



20. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez Niego
wypowiada się nasze Amen – Bogu na chwałę. Tak, jak w piosence, poniżej.

Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie,
Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się.
Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me
i wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie
Lecz łaska podźwignęła mnie i nadal wiedzie wciąż,
Przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie Ojcowski dom.
O Boże, dzięki Ci za tę cudowną łaskę Twą,
Do nóg Twych padam w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią!

1 Korynt. 1:18,21
18. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas,
którzy dostępujemy zbawienia.
21. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się
Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. (ufających tylko Chrystusowi)

Galacjan 1:6-8
6. Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie
przejść do innej Ewangelii.
7. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy
chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
8. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam
głosiliśmy - niech będzie przeklęty!

Galacjan 5:4-9
4. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, (10 –
ciu przykazań) wypadliście z łaski.
5. My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.
6. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, (religijne rytuały) ani jego brak nie mają
żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
7. Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie?
8. Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje.
9. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto.

Jeśli  umrzesz  dzisiaj  i  staniesz  przed  Panem  Bogiem  a  on  zapyta  cię  dlaczego
mam  pozwolić  ci wejść do  mojego  nieba,  co  odpowiesz?

Jeżeli nadal  nie  masz  pewności aby odpowiedzieć  na  to  pytanie,
przeczytaj  jeszcze  raz  powoli od  początku  całą  informację  o  planie
Bożym  dla  Ciebie,  zastanawiając  się  nad  każdym  zdaniem.

Jeśli masz już pewność zbawienia i życia wiecznego z Bogiem, z Jezusem w wieczności,
to najwspanialsza wiadomość pod słońcem, ale sprawdźmy jeszcze dokładniej co Jezus
uczynił dla Ciebie i dla mnie.

„Lecz on (Jezus) zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla
naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni.”  (Izaj. 53:5)
„…aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce
nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł (na drzewo).” (Mat. 8:17)
„On (Jezus) grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy
grzechom, dla sprawiedliwości żyli; Jego sińce uleczyły was.” (1 Piotra 2:24)

Przez długie lata, (zbyt długo) czytałem tylko pół zdania – że Jezus wziął na siebie, wziął
na krzyż wszystkie moje grzechy,  „On (Jezus) grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł
na drzewo, …”  Jednocześnie omijałem drugą część wiersza, gdzie pisze, „…Jego sińce
uleczyły was.”



Tak naprawdę to nie pomijałem, ale zakładałem że ta druga część wersetu dotyczy
uleczenia duchowego, nie fizycznego. Gdy jednak oczy moje zostały otwarte, dotarło do
mnie że Biblia nie pisze o leczeniu duchowym, ale pisze o duchowym narodzeniu. Bóg
nie naprawia (nie leczy) nas duchowo, Bóg w Jezusie rodzi nas na nowo, tak mówi Jezus
– musisz się na nowo narodzić. Bóg nie uzdrawia duchowo umarłego człowieka, z
umarłego człowieka, Bóg rodzi nowego człowieka.

A napisane jest że Jezus wziął na siebie, na krzyż wszystkie moje grzechy i w tych
samych zdaniach pisze, że ten sam Jezus wziął na siebie wszystkie moje choroby, aby
moje ciało było zdrowe.

Dlatego, gdy pisze: „…Jego sińce uleczyły was,” dotyczy to leczenia fizycznego, nie
duchowego. Jezus poniósł na swoim ciele moje grzechy, abym przez wiarę narodził się
na nowo i ten sam Jezus poniósł na swoim ciele na krzyż moje choroby, abym przez
wiarę był zdrowy, czy uzdrowiony. Bo jeśli On poniósł, ja nie muszę już nosić ani
grzechów, ani chorób.

Moje i Twoje zbawienie dokonało się tam na krzyżu, ponad dwa tysiące lat temu, teraz
przyjąłem to jako dar Boży przez wiarę w to co Jezus uczynił dla mnie. Jestem zbawiony,
jestem oczyszczony ze wszystkich grzechów. Jest to narodzenie na nowo mojego ducha.
Nie jest to nowe narodzenie ciała, nie duszy, ale mojego ducha - mojego wewnętrznego
człowieka. Nie można tego mylić, łączyć ani mieszać - duch, dusza, ciało, (posłuchaj na
temat różnicy w tytule: „Rozważania biblijne - duch, dusza, ciało.”)

Uzdrowienie mojego i Twojego ciała dokonało się tam na krzyżu, ponad dwa tysiące lat
temu, teraz przyjmuję to jako dar Boży przez wiarę w to co Jezus uczynił dla mnie. Jego
sińce uleczyły was. Jest to czas przeszły, bo to się stało tam na krzyżu. Jestem
uzdrowiony i jest to dar Boży w Jezusie. Niezależnie co czuję, czy nie czuję. Niezależnie
co widzę, czy nie widzę, ufam, wierzę, bo tak jest napisane, tak mówi Bóg. Gdyby Bóg
pisał nieprawdę, to byłby jak człowiek, a pisze On że nie jest jak człowiek, który mówi i
nie wypełnia tego co mówi. Inaczej byłby kłamcą. Bóg nie może być kłamcą.

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest (twoim) Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara (zaufanie) prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej
ustami - do zbawienia.
Ponieważ mówi Pismo: żaden, kto wierzy (ufa) w Niego, nie będzie zawstydzony.
(List do Rzymian 10:9-11)

Według tego co jest napisane, możesz uwierzyć i możesz powiedzieć sobie i innym:
Jezus wziął na siebie wszystkie moje grzechy, od dzisiaj jestem oczyszczony, zbawiony,
usprawiedliwiony przed Bogiem i mam życie wieczne z Nim.

Według tego co jest napisane, możesz uwierzyć i możesz powiedzieć sobie i innym:
Jezus wziął na siebie wszystkie moje choroby, oferuje mi zdrowie i uzdrowienie z łaski,
darmo. Przyjmuję to jako Jego dar i jestem uzdrowiony, uzdrowiona i zdrowy, zdrowa.
Grzech jest dziełem Szatana i choroby są dziełem Szatana. (Ew. Jana 10:10) Nie
przyjmuję nic co pochodzi od diabła. Przyjmuję przez wiarę i zaufanie wszystko to co
pochodzi od Boga, od Jezusa. Wierzę w to co jest napisane w Piśmie Świętym.

Pan Bóg w Jezusie oferuje jako dar dla mnie wybaczenie wszystkich grzechów: On
(Jezus) grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo,



Pan Bóg w Jezusie oferuje dla mnie całkowite uzdrowienie i zdrowie: Jego sińce uleczyły
was. Przyjmuję to jako dar Boży, wierzę i ufam Bogu w to co jest napisane. Gdy ktoś
pyta mnie o moje życie wieczne, wyznaję ustami to co w sercu wierzę. Gdy ktoś pyta
mnie o moje zdrowie, wyznaję ustami to co jest napisane i to co w sercu wierzę.

Dziękuję Jezusowi, chcę poznać więcej …             Duch, dusza, ciało …

Tadeusz Tomal

http://www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/rozwazania-biblijne/63-duch-dusza-cialo
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